
 

                     دسامبر ۳۱تا  ۵برنامه 

 

: ساعات فعالیت  

(۲۲وچهارشنبه ها تا  ۲۰)دوشنبه ها تا  ۱۹تا  ۱۶: هیتا پنج شن دوشنبه                                                               

لی: تعطجمعه  

۱۷تا  ۱۳: شنبه  

۱۹تا  ۱۵: کشنبهی  

است لیتعط یالدیو سال نو م سمسیکر و آخرهفته التیتعط در                                                    

 

)مرکز خودگردان چند فرهنگی برای تعامل و مشارک( برای پاسخگویی به وضعیت فرهنگی و غلم  

 اجتماعی مرتبط با مهاجران متولد شد.

تاره ای برای فعایت های فرهنگی ایجاد کند تا این انجمن تالش می کند تا فرصت های  

 همگان قادر باشند به عنوان یک فعال نقشی در جامعه شهری ایفاء نمایند.

 پیشبرد برنامه ها و کارآمدسازی فعالیت ها تنها با مشارکت

 عملی کسانی میسر است که به آن برنامه ها عالقمند هستند؛ چه

ازماندهی آن.پیشنهاد انجام فعالیتی باشد و چه س  

 براین اساس امید می رود تا همگان دانش و مهارتهای خود را

با دیگران به اشتراک بگذراند. این امر به خلق مکانی برای بروز خالقیت ها ودسترسی به امکانات و 

 توانمندیهای به اشتراک گذاشته شده می انجامد بدون آنکه گروه اجتماعی یا ملیت

 در آن نقشی بازی کند.

از تمام ایده ها استقبال می کنیم! ما  

انجام می شوند بدان معنا که بهایی برای آنها تعیین نشدهبهای آزاد تمام فعالیت ها با   

 ولی می توان با پرداخت دلخواه در تامین بودجه آنها سهیم شد.

Avenue du Vignoble 39 - Neuchâtel :نشانی 

  La Coudre ، ایستگاه ۱۰۷اتوبوس   

فروشگاه  ،یو خوراک یدنینوش کالس های آموزشی، روزه: بحث و گفتگو،همه  

نت یکاف یوبه زود گانیرا اتینشر ،یاشتراک           

lamarneuch@riseup.net 

 www.lamarneuch.wordpress.com 

 Facebook : L’AMAR 

mailto:lamarneuch@riseup.net
http://www.lamarneuch.wordpress.com/


 

 پنج شنبه هشتم دسامبر

لترناتیو : دیسکوسوپ توسط انجمن دانشجویان آ۲۱تا  ۱۵   

Fontaine de la Justce 

 جمعه نهم دسامبر

 از ساعت ۱۹: جلسه بحث در باره اندام زنانه در تبلیغات و سکسیسم

 شنبه دهم دسامبر

۱۸ تا ۲۲: جشن نخستین سال تاسیس انجمن حق اقامت در نوشاتل به همراه موسیقی و شام 

 همزمان با روز جهانی حقوق بشر

 چهارشنبه چهاردهم دسامبر

 از ساعت ۱۹: خوش آمدگویی به همسایگان و شام به همراه آنها

 

 شنبه هفدهم دسامبر

۱۰ تا ۱۷: جشن فروشگاه اشتراکی رایگان به همراه ناهار، خوراکی، بازی و موسیقی 

 باهمراهی انجمن های دانشجویان آلترناتیو و االئی

 چهارشنبه بیست و هشتم دسامبر

 ۱۸ تا ۲۲: جشن پایان سال

 کمک برای تهیه شام در آشپزخانه از ساعت ۱۳

در مواردی که آدرس ذکر نشده به معنای آن است که این فعالیت ها در محل انجمن ما انجام 

 می شود:

Avenue du Vignoble 39 à Neuchâtel 

 دوشنبه ها:

 ۱۵ تا ۱۷: بازی برای یادگیری فرانسه

 ۱۷ تا ۱۸: کارگاه روزنامه نگاری شهروندی )به زبان های مختلف از جمله فارسی(

 ۱۸.۳۰: جلسه عمومی انجمن لمغ

 سه شنبه ها:

 ۱۳ تا ۱۴: توزیع رایگان مواد غذایی توسط انجمن دانشجویان آلترناتیو

FLSH UniNe – Espace Louis Agassiz 1 

۱۸ تا ۱۹.۳۰: حضور اعضای انجمن حق اقامت در نوشاتل برای مشاوره و راهنمایی 

 مراجعان مهاجر

 ۱۶ تا ۱۹: کارگاه رپ

 چهارشنبه ها:

 ۱۸ تا ۲۰: کارگاه تئاتر

از ساعت ۱۹: شام همگانی در لمغ، آشپزخانه برای کمک به تهیه شام از ساعت ۱۶ باز 

 است.

 شنبه ها:

 ۱۴ تا ۱۵.۳۰: کارگاه تردستی

 یکشنبه ها:

 ۱۵ تا ۱۷: فوتبال با همراهی باشگاه اف ث سنگال

 از ۱۷: نمایش فیلم

 


